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Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) urmărește implementarea 

strategiilor și politicilor de asigurare a calității, în acord cu viziunea, misiunea și politica 

Universității de Vest din Timișoara și în concordanță cu dinamica națională, europeană și 

internațională în domeniu. 

 

Art.1 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de UVT este organismul 

colectiv de lucru pentru probleme de asigurare a calităţii la nivel de universitate şi are 

următoarele atribuții: 

a) formulează propuneri de îmbunătățire a calităţii educaţiei în UVT; 

b) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii,  

în acord cu deciziile strategice ale echipei de management UVT; 

c) elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în UVT. 

Acest document este element de referinţă în domeniul calităţii pentru Raportul anual 

al Rectorului UVT şi este diseminat  tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare 

pe site UVT; 

d) cooperează cu ARACIS, cu alte agenții şi organisme abilitate sau instituţii similare 

din țară ori din străinătate. 

e) dezvoltă repere calitative şi cantitative (benchmarking) prin comparație cu alte 

universități din ţară şi/sau străinătate pentru îmbunătățirea calității procesului 

educațional în UVT; 

f) primește sugestii din partea comunității academice – cadrelor didactice, 

cercetătorilor, studenților și personalului administrativ – cu privire la îmbunătățirea 

calității procesului educațional. 

 

Art. 2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de UVT are în componență: 

a) reprezentanți ai corpului profesoral propuşi de facultăţi şi desemnaţi de Senatul UVT, 

cu participarea a cel puțin unui cadru didactic cu pregătire şi experienţă în domeniul 

ştiinţelor educaţiei; 
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b) reprezentanți ai studenților, desemnați de organizația studențească cu cel mai mare 

număr de membri de la nivelul UVT; 

c) reprezentanți ai angajatorilor – atât din sectorul public cât și din cel privat; 

d) reprezentanți ai sindicatului Universitas Timisiensis, al personalului didactic şi 

nedidactic desemnaţi de acesta; 

e) reprezentanţi ai absolvenților, membrii ai comunității Alumni a UVT. 

 

Membrii CEAC nu pot îndeplini funcţii de conducere în cadrul UVT şi nici într-o 

altă instituţie de învăţământ, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. 

Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, 

cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

Art.3.Conducerea operativă a CEAC este asigurată de conducătorul instituției (Rector) 

sau de un coordonator desemnat de acesta. Prorectorul desemnat pentru conducerea operativă a 

Sistemului de management al Calității este membru de drept la CEAC. 

CEAC se reunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie 

prin convocare cu cel puțin 3 zile anterior. 

La finalul fiecărei întâlniri sunt redactate propuneri care vor fi înaintate Consiliului 

de Administrație prin intermediul Prorectorului desemnat. 

Funcționarea CEAC se realizează cu suportul operaţional al DMC. 

 


